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Dræsinen Carl-Henning Wijkmark Hent PDF Forlaget skriver: DRÆSINEN handler om en ung jesuitterpræsts
odyssé på tværs af Atlanten, fra Afrikas mørke hjerte til den nye verden i Brasiliens jungle. En dramatisk rejse
i skyggen af første verdenskrigs udbrud, i selskab med tre menneskeaber - ombord på en sejldygtig dræsine.

Carl-Henning Wijkmark udfolder hele sit litterære talent i denne roman, der blev hans internationale
gennembrud. Romanen udkom første gang i 1983, men er aldrig tidligere udkommet på dansk.

DREVET AF TROSKVALER OG BERUSET AF EVOLUTIONÆRE FANTASIER smider hovedpersonen
præstekjolen fra sig og kaster sig i stedet ud på en hovedkuls rejse med tre aber, han er sikker på, kan afsløre
´the missing link´ mellem aberne og mennesket. En dramatisk rejse, der stiller de store spørgsmål om, hvad

det vil sige at være menneske.

En, i allerbedste forstand, fantastisk idéroman.

Romanen har efterord af den svenske forfatter Torbjörn Elensky.
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